
Iłża dn. 20. 06. 2011 r. 
Protokół nr 2/IV/2011 

z posiedzenia Rady Społecznej  
SPZZOZ – Szpitala w Iłży  

w dniu 20.06.2011 r.  
 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży w 
następującym składzie: 
 

1. Zdzisław Dulias  - Przewodniczący, 
2. Andrzej Moskwa – Zastępca Przewodniczącego, 
3. Andrzej Pałka – Sekretarz, 
4. Leszek Dziura – Członek, 
5. Jan Jeżmański – Członek, 
6. Marian Karolik – Członek, 
7. Zdzisław Mroczkowski – Członek, 
8. Tadeusz Sulima – Członek. 
(nieobecny: Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Karol Burek, Pan Paweł Głowacki) –  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 
Obecni na posiedzeniu Rady Społecznej: 
 

1. Mirosław Popiołek – p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
2. Ewa Domagała – Główna Księgowa, 
3. Barbara Nowak – St. Specjalista ds. Organizacyjnych, 
4. Ryszard Zychla – Kierownik Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej. 
5. Sielwanowska Agnieszka – Przedstawiciel ZZPiP, 
6. Zawal Jolanta – Przedstawiciel ZZTME, 
7. Ewa Kopciał – Przedstawiciel OIPiP. 
 
Proponowany porządek posiedzenia  
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu porządkowego 

SPZZOZ – Szpitala w Iłży oraz przyjęcie tekstu jednolitego po zmianach. 
4. Przyjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowo-

rzeczowego na 2010 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu środków trwałych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji starej komory chłodniczej oraz 

przeprowadzenia prac remontowych w budynku do przechowywania zwłok.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych, 
8. Sprawy różne. 

 
Porządek obrad, protokół nr 1/ IV/2011 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – 

Szpitala w Iłży z dnia 17.05.2011 r. oraz informację o sytuacji szpitala za 2010 rok 
Członkowie Rady Społecznej otrzymali wraz z zaproszeniem.  

Projekty uchwał podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu Członkowie Rady otrzymali 
przed rozpoczęciem obrad. 



Otwarcia posiedzenia Rady Społecznej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zdzisław 
Dulias, następnie przywitał przybyłych radnych, gości oraz przedstawicieli Dyrekcji SPZZOZ 
– Szpital w Iłży.  
 
Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu), 
stwierdził prawomocność obrad – na 11 Członków Rady, obecnych 6 Członków Rady 
(nieobecni: Pan Andrzej Moskwa Pan Zbigniew Banaszkiewicz, Pan Karol Burek, Pan Paweł 
Głowacki, Pan Zdzisław Mroczkowski). 

W związku z wnioskiem Pana Dyrektora w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału 
zysku za 2010 r. dodaje się do porządku obrad pkt 4a w brzmieniu: „ Podjęcie uchwały w 
sprawie przedstawienia Dyrektorowi SPZZOZ – Szpital w Iłży opinii w sprawie podziału 
zysku za 2010 r.  

Z uwagi na zgłoszone spóźnienie radnego i w związku z tym braku wymaganego kworum 
do podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu Porządkowego, proponowany w/w pkt 3 
porządku obrad  będzie przesuwany w kolejności do czasu przyjścia Pana Radnego.    

Pan Zdzisław Dulias - poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. 
 W wyniku głosowania porządek przyjęto jednogłośnie (6 głosów „za”, brak głosów 

„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej. 

Podejmując kolejny punkt porządku, Przewodniczący wniósł o głosowanie w sprawie 
przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży.  
W związku z brakiem uwag protokół przyjęto jednogłośnie (6 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”). 
 
Ad. 4 Przyjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowo-
rzeczowego na 2010 rok. 
Przewodniczący udzielił głosu Pani Głównej Księgowej. 
Pani Domagała omówiła powyższy punkt zgodnie z: informacją o sytuacji SPZZOZ – Szpital 
w Iłży za 2010 r.- załącznik nr 2 do protokołu. 

Pan Andrzej Pałka zapytał co to są usługi obce? 
Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że to są koszty gazu, cateringu, prania, naprawy 

sprzętu itp. 
Pan Dyrektor Popiołek wyjaśnił przyczynę wzrostu wynagrodzeń w lipcu 2010 roku. 

Podczas przekształceń dokonywanych w naszym zakładzie doszło do przejęcia części 
pracowników Podstawowej Opieki zdrowotnej, ich wynagrodzenia znacznie różniły się (były 
wyższe) od wynagrodzeń pracowników naszego zakładu,. Celem ujednolicenia wynagrodzeń 
wszystkich  pracowników przyznano podwyżki oscylujące w przedziale 10 – 200 złotych.  

Pan Jan Jeżmański zapytał czym różni się kapitał podstawowy od kapitału własnego? 
Pani Główna Księgowa wyjaśniła znaczenie: 

1. kapitału podstawowego - jest to kapitał założycielski, 
2. kapitału własnego – jest to kapitał założycielski pomniejszony o straty z lat ubiegłych.  

Pan Jan Jeżmański poprosił, aby przedstawić jak jest liczony zysk w poszczególnych 
rodzajach działalności jeśli nie został wykonany kontrakt z NFZ a z drugiej strony działalność 
zakończona jest zyskiem. 

Pani Główna Księgowa powiedziała, że niewykonanie kontraktu wynosi 577.961,47  zł i 
strata w szpitalu - 2.183.356,96 zł. zakładając, że gdybyśmy wykonali cały kontrakt to strata 
została by zmniejszona  o 577.961,47 zł.   



Pan Jeżmański zapytał jak może być zysk w specjalistycznym leczeniu ambulatoryjnym 
jeśli nie wykonano kontraktu? 

Pani Główna Księgowa wyjaśniła, że wynika to z korzystnej punktacji procedur i 
mniejszych kosztów. 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek zaznaczył, że wykonanie kontraktu nie zawsze 
gwarantuje wypracowanie zysku. Następnie odnosząc się do niewykonania planu powiedział, 
iż nie jest możliwe zaplanowanie liczby hospitalizowanych pacjentów. 

Pan Jan Jeżmański poprosił aby zwrócić uwagę na zysk o którym mówimy przecież 
kontrakt nie został wykonany, jest strata na działalności, a pieniądze z umorzonej pożyczki są 
nie namacalne, 

Pan Jan Jeżmański zapytał jakie są wnioski i zalecenia Biegłego Rewidenta? 
Pani Główna Księgowa reasumując wnioski i zalecenie Głównego Rewidenta 

powiedziała, że z ekonomicznego punktu widzenia jednostka nie powinna funkcjonować, 
natomiast ze względu na aspekt społeczny jednostka powinna istnieć. 

Pan Dyrektor Mirosław Popiołek zwrócił uwagę na zapisy ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, która w działalności ZOZ nie przewiduje zysku, natomiast działając jako spółka 
w oparciu o przepisy prawa handlowego musi być wypracowany zysk lub przynajmniej nie 
przynosić straty. Od 1 lipca przepisy wprowadzają wiele zmian między innymi dają zakładom 
opieki zdrowotnej możliwość prowadzenia działalności gospodarczej czyli zarobienia 
dodatkowych pieniędzy. 

Pan Jan Jeżmański poprosił, aby wyjaśnić co stanie się w zoz Iłża jeśli nie będzie 
wykonywany kontrakt i zobowiązania wzrosną o 300 tysięcy złotych. 
 Pan Dyrektor Mirosław Popiołek powiedział, że wówczas organ założycielski podejmie 
decyzję czy pokryje zobowiązania czy przekształca w spółkę prawa handlowego.   

Pan Przewodniczący zauważył, że gdyby nie zysk nadzwyczajny z tytułu umorzenia 
pożyczki to szpital posiadałby 1.160.000 zł straty w tym amortyzacja wynosi 1.008.381,04 zł 

Pan Jan Jeżmański poprosił o podanie wskaźnika kosztów osobowych?  
Pan Mirosław Popiołek powiedział, że w naszej jednostce wskaźnik osobowy wynosi 
69,55. 
Pani Jolanta Zawal odnosząc się do wniosku Pana Dyrektora w sprawie podziału zysku,  

przedstawiła stanowisko zakładowych organizacji związkowych:  
1. Przekazanie należnej kwoty za 2011 r. na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń z 

którego należne świadczenia nie zostały wypłacone do chwili obecnej; 
2. Przekazanie 40% ze wzrostu kontraktu na podwyżki dla pracowników. 
Pan Dyrektor Mirosław Popiołek  zaznaczył, że tych pieniędzy nie ma, są to pieniądze 

księgowe.  
Pan Przewodniczący przeczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

finansowego za 2010 r. następnie poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały, w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 2 /IV /2011 Rady Społecznej SP ZZOZ 
- Szpitala w Iłży z dnia 20. 06. 2011 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego 
za 2010 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala w Iłży. 
(6 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) –  załącznik 
nr 3 do protokołu. 

Pan Jan Jeżmański poprosił o odczytanie decyzji biegłego rewidenta. 
Pan Zdzisław Dulias odczytał opinię niezależnego biegłego rewidenta – załącznik nr 4 do 

protokołu. 
Następnie Pan Andrzej Pałka odczytał klauzulę końcową. 

Zrealizowane w poszczególnych pozycjach dane zawarte od 01.01. 2010 do 31.12. 2010 r. 
dane zawarte w poszczególnych formularzach sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z 
załącznikami do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i spełniając 



stawianym ich wymogom. W  celu badania nie stwierdzono faktów świadczących  o 
naruszeniu prawa. 

 
Ad 4a. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Dyrektorowi SPZZOZ – Szpital 

w Ił ży opinii w sprawie podziału zysku za 2010 r.  
Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Głównej Księgowej, która zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Naczelnego przedstawiła propozycję przekazania zysku nadzwyczajnego na 
pokrycie straty z lat ubiegłych. Uzasadniła, że zakład na działalności operacyjnej poniósł 
stratę 1.100.000 złotych, natomiast zysk jest wynikiem umorzenia części pożyczki. 

Pani Jolanta Zawal ponowiła wyżej przedstawioną propozycję związkową, uzasadniając, 
że cała załoga pracowała na zysk zaznaczyła, iż pracownicy chcieliby godnie zarabiać i 
godnie żyć.   

Pan Zdzisław Dulias zwrócił uwagę, że zysk nie jest efektem wypracowania kontraktu 
lecz umorzeniem części kredytu. Przewodniczący zaproponował Podjęcie przedłożonego 
projektu uchwały, po odczytaniu  poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie uchwałę Nr 3 /IV /2011 Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży z dnia 20. 
06. 2011 r. Przedstawienie Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży opinii w sprawie podziału zysku za 2010 r.  . (6 głosów 
„za”, brak głosów „przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) –  załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Ad 3 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu porządkowego 
SPZZOZ – Szpitala w Iłży oraz przyjęcie tekstu jednolitego po zmianach. 

W związku z uzyskaniem wymaganego kworum ośmiu Członków Rady (tj. przybyciem 
pana Andrzeja Moskwy oraz uczestnictwem w głosowaniu pana Zdzisława Mroczkowskiego)  
celem podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu porządkowego 
podjęto rozmowy w w/w sprawie. 

Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Barbarze Nowak. 
Pani Barbara Nowak  wyjaśniła, że w związku z dokonaniem zmian w statucie SPZZOZ – 

Szpitala w Iłży tj.: 
1. utworzeniem według wskazań Ministerstwa Zdrowia  nowej komórki organizacyjnej w 

ZOZ – Pogotowie Ratunkowe o nazwie Dyspozytornia; 
2. dostosowanie zapisów statutu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności wprowadzenie zmienionych publikatorów i nazewnictwa aktów prawnych. 
Przedstawione zmiany zostały ujęte w wprowadzonych zmianach do regulaminu 

porządkowego. W części I Regulaminu zostały uaktualnione obowiązujące akty prawne. W 
drugiej części zmiany dotyczą podawania danych pacjenta podczas ustalania kolejności   
udzielania świadczenia, dokonywania wpisów na liście oczekujących, postępowania z 
rzeczami wartościowymi pacjenta. Poszerzono zakres środków, które winien szpital zapewnić 
pacjentowi, w miejsce słów „środki farmaceutyczne i materiały medyczne wstawia się słowa: 
„produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 
oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”. Wskazano obowiązki szpitala w przypadku  
pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci, wprowadzono zmiany w zasadach 
odwiedzin pacjenta, dokumentacji pacjenta oraz obecności osób bliskich w czasie udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Wymienione zmiany zawarte są w przedłożonym projekcie uchwały.  

W związku z brakiem pytań do omówionego punktu Pan Zdzisław Dulias odczytał projekt 
i następnie poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie uchwałę Nr 
4 /IV /2011 Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży z dnia 20. 06. 2011 r. Przedstawienie 
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej Szpital w 



Iłży opinii w sprawie podziału zysku za 2010 r. (7 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, 
brak głosów „wstrzymujących się”) –  załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zakupu środków trwałych. 

Pan Przewodniczący poprosił o omówienie w/w punktu.- 
Wniosek Pana Dyrektora zawierał dwa środki trwałe: 
a. Pompę głębinową, 
b. Nową komorę chłodniczą na wyposażenie pomieszczenia do przechowywania zwłok. 

Pan Ryszard Zychla powiedział, że zakup nowej pompy głębinowej do własnej studni jest 
konieczny w związku z uszkodzeniem dotychczas pracującej pompy głębinowej zasilającej 
Szpital w wodę pitną. Uszkodzona pompa głębinowa była eksploatowana przez okres 5 lat.  

Nadmienił, że Szpital w 95% zasilany jest w wodę pitną z własnej studni głębinowej. 
Koszt opłaty środowiskowej za korzystanie z wód głębinowych wynosił w ubiegłym roku 
0,116 zł za m3, natomiast opłata za dostarczenie 1 m3 wody wodociągowej wynosiła 3,32 zł z 
VAT. Rocznie Szpital pobiera około 10 tys. m3  wody z własnej studni głębinowej. W 
ubiegłym roku zostało pobrane 9 564 m3. Opłata środowiskowa za pobór wód głębinowych 
wyniosła 1 109,42 zł, natomiast za pobór tej samej ilości wody wodociągowej Szpital 
zapłaciłby 31 758,48 zł. Koszt zakupu takiej pompy wyniesie około 7,5 tys. zł.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. nr 213 poz. 1568  Rozdział 6 § 51 pkt. 2 oraz 
Dz.U. z dnia 25.02.2008 r.), Szpital powinien posiadać dwa źródła zasilania w wodę pitną, 
zapewniające co najmniej jej 12-godzinny zapas. studnia głębinowa spełnia powyższe 
wymogi w/w Rozporządzenia. 

W odniesieniu do zakupu nowej komory chłodniczej Pan Zychla powiedział, że zostaną 
zwiększone o 100% przychody z tytuły przechowywania zwłok. W ubiegłym roku za 
przechowywanie 125 zwłok przez okres 297 dób Szpital uzyskał 14 850 zł licząc po 50 zł za 
każdą dobę. Dochody z tego tytułu mogą wzrosnąć do 30 tys. rocznie. 

Po zakończonej wypowiedzi kierownika Działu Obsługi Techniczno-Administracyjnej 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem pytań Pan Zdzisław Dulias odczytał projekt uchwały a następnie 
poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr 6/ IV/ 2011 Rady 
Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zakupu nowej 
pompy głębinowej oraz nowej komory chłodniczej na wyposażenie pomieszczenia do 
przechowywania zwłok.– załącznik nr 7 do protokołu. 

 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji starej komory chłodniczej oraz 
przeprowadzenia prac remontowych w budynku do przechowywania zwłok.  

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Zychli, który wyjaśnił, że pomiędzy 
kotłownią a budynkiem Pralni (obecnie Poradnia Ginekologiczno – Położnicza i Segregacja 
odzieży szpitalnej) i ZOZ Pogotowie Ratunkowe – ekipy wyjazdowe karetek),wymiana rur 
instalacji jest konieczna z uwagi na bardzo duże skorodowanie  rur. Wyjaśnił, że od jesieni 
ubiegłego roku oraz w czasie ostatniej zimy  było kilka awarii z powodu ich korozji. 
Instalacja została wykonana w roku 1996 i pracowała przez okres 15 lat, należy ją wymienić 
przed tegorocznym okresem grzewczym. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 
około 15 tys. zł. 

Kolejną potrzebą jest modernizacja starej komory chłodniczej, której należy dokonać  z 
uwagi na przestarzały agregat chłodniczy, pracujący na środku chłodniczym freon R-22, który 
jest już wycofany z użytkowania i nie ma możliwości uzupełnienia,  w związku z tym należy  



jak najszybciej przeprowadzić modernizację istniejącej komory. Po dokonaniu modernizacji  
budynku zakład będzie miał możliwość przyjmowania zwłok do 6 ciał (obecnie można 
przechowywać 3 ciała) z zewnątrz tj. z terenu gminy Iłża i ościennych gmin. 

Planowane są również prace remontowo – modernizacyjne w budynku do 
przechowywania zwłok, w tym: 

- wymiana okien drewnianych na okna PCV, 
- wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych na drzwi Al, 
- wymiana stolarki wewnętrznej na nową (drzwi wewnętrzne), 
- ułożenie glazury i terakoty, 
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, 
- wymiana osprzętu elektrycznego, 
- wymiana armatury wodno – kanalizacyjnej, 
- malowanie pomieszczeń, 
- malowanie elewacji zewnętrznej budynku. 

Powyższe prace są niezbędne do wykonania z uwagi, że budynek nie był remontowany od 
1992 r. 

Po modernizacji pomieszczenia do przechowywania zwłok Szpital będzie mógł zwiększyć 
przychody z tytułu przechowywania zwłok.  

Powyższe zadania były ujęte w harmonogramie zadań inwestycyjnych Szpitala na lata 
2011-2014 z wyjątkiem pompy głębinowej, która uległa awarii. 

W związku z brakiem pytań Pan Zdzisław Dulias odczytał projekt uchwały a następnie 
poddał ją pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr 7/ IV/ 2011 Rady 
Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 20.06.2011 roku W sprawie wymiany 
skorodowanych rur CO pomiędzy Kotłownią a budynkiem byłej Pralni i ZOZ – Pogotowie 
Ratunkowe oraz modernizacji starej komory chłodniczej  i wykonania prac remontowych w 
budynku do przechowywania zwłok- załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środków trwałych, 

Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Ryszardowi Zychli, który zgodnie z 
przedłożonym Panu Przewodniczącemu wnioskiem zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 
na likwidację następujących środków trwałych: 
 
 KUCHNIA SZPITALNA  
 

1. Zestaw kociołków przechylnych– 1 kpl. 
2. Maszyna do mycia naczyń – 1 szt. 
3. Wilk – 1 szt. 
4. Obieraczka do ziemniaków-  1 szt. 
5. Patelnia elektryczna – 1 szt. 

 
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY Z OPIEKĄ NAD 
NOWORODKIEM 
 

6. Wyparzacz elektryczny – 1 szt. 
7. Aparat do prowadzenia terapii oddechowej– 1 szt.  – ODCINEK 

NOWORODKOWY 
 
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

8. Kserokopiarka CANON – 1 szt. 



ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ 
9. Kserokopiarka CANON – 1 szt. 

 
ODDZIAŁ DZIECI ĘCY 

10.  Kserokopiarka CANON – 1 szt. 
 
DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNEJ 

11. Kserokopiarka CANON – 1 szt. – Sekretariat  
12. Kserokopiarka MITA – 1 szt. 

 
 Ad. 1 Zestaw kociołków przechylnych z roku 1996. Całkowicie nieprzydatne ze 
względu na likwidację Kuchni po wprowadzeniu kateringu. Orzeczenie z przeglądu 
technicznego sprzętu nr 24/2011 z dnia 10.06.2011 r. wystawione przez PPUH 
„GASTMED” Jerzy Pacholec  ul. Wielkopolska 3K, 26-600 Radom  wskazuje, że sprzęt jest 
w znacznym stopniu wyeksploatowany, posiada uszkodzone podzespoły do podłączenia 
pary technologicznej oraz uszkodzoną instalację wewnętrzną. Naprawa nieopłacalna, należy 
przekazać do kasacji.  

 Ad.2 Maszyna do mycia naczyń z 1978 r. Całkowicie nieprzydatna ze względu na 
likwidację Kuchni po wprowadzeniu kateringu.  Orzeczenie z przeglądu technicznego sprzętu 
nr 22/2011 z dnia 10.06.2011 r.  wystawione przez PPUH „GASTMED” Jerzy Pacholec  ul. 
Wielkopolska 3K, 26-600 Radom wskazuje, że jest to maszyna o bardzo dużym stopniu 
zużycia, poobijana i zniszczona obudowa, uszkodzona instalacja elektryczna. Brak części 
zamiennych, naprawa nieopłacalna, należy przekazać do kasacji i zdjąć ze stanu. 

Ad. 3 Wilk – maszyna do rozdrabniania mięsa z 1996 roku. Całkowicie nieprzydatny 
ze względu na likwidację Kuchni po wprowadzeniu cateringu.  Orzeczenie z przeglądu 
technicznego sprzętu nr 21/2011 z dnia 10.06.2011 r. wystawione przez PPUH „GASTMED” 
Jerzy Pacholec  ul. Wielkopolska 3K, 26-600 Radom wskazuje, że sprzęt jest w znacznym 
stopniu wyeksploatowany, zatarty silnik, zniszczona obudowa. Naprawa nieopłacalna- brak 
części zamiennych. Należy go skasować. 

Ad. 4 Obieraczka do ziemniaków z 1996 roku. Całkowicie nieprzydatna ze względu 
na likwidację Kuchni po wprowadzeniu cateringu. Orzeczenie z przeglądu technicznego 
sprzętu nr 20/2011 z dnia 10.06.2011 r. wystawione przez PPUH „GASTMED” Jerzy 
Pacholec  ul. Wielkopolska 3K, 26-600 Radom wskazuje, że maszyna jest bardzo znacznym 
stopniu zużyta, ma uszkodzony silnik i poobijaną obudowę. Należy zdjąć ze stanu i skasować. 

Ad. 5 Patelnia elektryczna z 1996 roku. Całkowicie nieprzydatna ze względu na 
likwidację Kuchni po wprowadzeniu cateringu.  Orzeczenie z przeglądu technicznego sprzętu 
nr 23/2011 z dnia 10.06.2011 r. wystawione przez PPUH „GASTMED” Jerzy Pacholec  ul. 
Wielkopolska 3K, 26-600 Radom wskazuje, że sprzęt jest w bardzo dużym stopniu 
wyeksploatowany, pokrzywiona obudowa, spalone wkłady grzejne. Naprawa nieopłacalna – 
brak części zamiennych. Należy przekazać kasacji. 

Ad. 6. Wyparzacz elektryczny z 1997 roku. Orzeczenie z przeglądu technicznego 
sprzętu nr 14/2010 z dnia 08.06.2011 r. wystawione przez PPUH „GASTMED” Jerzy 
Pacholec  ul. Wielkopolska 3K, 26-600 Radom wskazuje, że sprzęt jest w bardzo dużym 
stopniu wyeksploatowany, spalone grzałki, skorodowana obudowa. Naprawa nieopłacalna. 
Obecnie nieprzydatny. Należy go skasować i ze złomować. 
 

Ad. 7 Aparat do prowadzenia terapii oddechowej z 1993 roku. Opinia o stanie 
technicznym  sprzętu medycznego nr 250/2009 z dnia 22.06.2009 r., wystawiona przez 
Zakład Techniki Medycznej „Unimed” ul. Krasickiego 1,  26-600 Radom wskazuje, że jest to 



sprzęt starego typu, posiada liczne uszkodzenia mechaniczne oraz sparciałe elementy 
gumowe. Brak części zamiennych do naprawy. Należy wycofać go z użytku. 
 

Ad.8,9,10,11,12 
W/w kserokopiarki zostały poddane ekspertyzie technicznej przez firmę Grafix s.c., ul. 

Malczewskiego 18A, 26-600 Radom. Ekspertyza ta z dnia 26.05.2011 r. wskazuje, że 
wszystkie urządzenia wykazują znaczne zużycie podstawowych podzespołów 
eksploatacyjnych. Ich naprawa jest  nieopłacalna ze względu na koszty przewyższające 
aktualną wartość urządzeń.   

Przewodniczący Rady Społecznej odczytał projekt uchwały a następnie poddał ją pod 
głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów „za”, brak głosów „przeciwnych”, 
brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr 5/ IV/ 2011 Rady Społecznej SP 
ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 20.06.2011 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji środków 
trwałych - załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 8 Sprawy różne. 
Pan Dyrektor ds. Lecznictwa wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zakupu 

technologii teleinformatycznych „e-zdrowie” wyjaśnił, że to zadanie będzie realizowane 
wspólnie z Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. Planowany koszt zakupu w/w technologii będzie wynosił ok. 2,5 mln złotych z 
tego koszt dla GSPZPOZ ok. 150 tys. złotych. Wkład własny będzie wynosił 15% z kwoty 2 
mln 350 tys. złotych tj. 352,5 tys. zł.  pozostała zapłata tj. 85 % będzie pochodziła z kredytu 
zaciągniętego przez SPZZOZ – Szpital w Iłży, a następnie zrefinansowana ze środków 
pochodzących z  RPO.  

Zabezpieczeniem kredytu będzie umowa na sfinansowanie inwestycji zawarta pomiędzy 
SPZZOZ – Szpital w Iłży a Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 
Planowany okres realizacji zadania wyniesie od 1.5 roku do 2 lat. Pan Przewodniczący 
poprosił o przygotowanie uchwały w brzmieniu: 

 

Uchwała       
Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży 

z dnia  20. 06. 2011 roku 
 

W sprawie zakupu technologii teleinformatycznych „e-zdrowie”  

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./  Rada Społeczna uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital 
w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora w sprawie zakupu technologii 
teleinformatycznych „e-zdrowie”. 

§ 2 
1. Planowany koszt zakupu w/w technologii będzie wynosił ok. 2,5 mln złotych w tym koszt 

dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki zdrowotnej 
około 150 tysięcy złotych. 

2. W w/w zadaniu wkład własny będzie wynosił  15%. 
3. 85 % z kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ Szpital w Iłży, a następnie zrefinansowane 

ze środków pochodzących z RPO. 
§ 3 



Udokumentowanie wkładu własnego powinno być przedłożone jako załącznik do wniosku o 
dofinansowanie zadania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet II PRZYŚPIESZENIE e- ROZWOJU 
MAZOWSZA Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 
 

§ 4 
Okres realizacji w/w zadania obejmuje lata 2012-2013 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 

W wyniku głosowaniu uchwałę podjęto jednogłośnie (7 głosów „za”, brak głosów 
„przeciwnych”, brak głosów „wstrzymujących się”) podjęto uchwałę Nr 8/ IV/ 2011 Rady 
Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży z dnia 20.06.2011 roku W sprawie zakupu technologii 
teleinformatycznych „e-zdrowie” -  załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
Protokołowała; Barbara Nowak 
 
 

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
     Andrzej Pałka                               Zdzisław Dulias  

 
 
 

Załącznik do protokołu 

Lista obecności  
Członków Rady Społecznej SPZZOZ 

- Szpitala w Iłży  
na posiedzeniu w dniu 20.06.2011 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię Podpis 

1.  Zdzisław Dulias - Przewodniczący 
Podpis 

 nieczytelny 

2.  Andrzej Moskwa – Z-ca Przewodniczącego 
Podpis 

 nieczytelny 

3.  Andrzej Pałka - Sekretarz 
Podpis 

 nieczytelny 



4.  Banaszkiewicz Zbigniew-Przedstawiciel Wojewody 
 

5.  Leszek Dziura - Członek 
Podpis 

 nieczytelny 

6.  Jan Jeżmański - Członek 
Podpis 

 nieczytelny 

7.  Karol Burek - Członek   
 

8.  Karolik Marian - Członek 
Podpis 

 nieczytelny 

9.  Zdzisław Mroczkowski- Członek 
Podpis 

 nieczytelny 

10. Paweł Głowacki - Członek 
 

11. Tadeusz Sulima - Członek 
Podpis 

 nieczytelny 
 

 
 

 
 

Lista obecności  
Na posiedzeniu Rady Społecznej SPZZOZ – Szpital w Iłży  

w dniu 20.06.2011r. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podpis 

 Kopciał Ewa  
Podpis 

 nieczytelny 

 Zawal Jolanta 
Podpis 

 nieczytelny 

 Sielwanowska Agnieszka Podpis 
 nieczytelny 

 Mirosław Popiołek 
Podpis 

 nieczytelny 

 Ryszard Zychla 
Podpis 

 nieczytelny 



 Domagała Ewa 
Podpis 

 nieczytelny 

 Nowak Barbara 
Podpis 

 nieczytelny 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do protokołu 

Uchwała Nr   2 / IV/2011 
 

Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży 
z dnia 20. 06. 2011 roku 

 
 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2010 rok  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala 

w Ił ży.  

 
 

Na podstawie art. 46 pkt. 2 ppkt b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./ Rada Społeczna 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpitala w Iłży, opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe SP 
ZZOZ – Szpital w Iłży za 2010 rok. 
 

§ 2 
 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2010 r.  SPZZOZ – Szpital w Iłży  
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 
 
 



 



 

 

 
 
 



 
Załącznik do protokołu 

Uchwała Nr   3 / IV/2011 
 

Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpitala w Iłży 
z dnia 20. 06. 2011 roku 

 
 
Przedstawienie Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Szpital w Ił ży opinii w sprawie podziału zysku za 
2010 rok 

 
 
Na podstawie art. 46 pkt. 2 ppkt d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./ Rada Społeczna 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpitala w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w 
Iłży w sprawie przeznaczenia zysku za 2010 rok w kwocie 247.272,62 zł na 
pokrycie strat z lat ubiegłych. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 
 
 

Załącznik do protokołu 

UCHWAŁA  NR     4 / IV /2011 
 

Rady Społecznej SPZZOZ – Szpitala  w Iłży 
z dnia  20  .06. 2011 r. 

 
W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Porządkowego SPZZOZ – 

Szpitala w Iłży  
 

Na podstawie § 22 ust. 4 statutu SPZZOZ Szpital w Iłży, Rada Społeczna 
zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Porządkowym:  
 

 § 1  



W części I WSTĘP 
  

§ 1 Podstawa Prawna  
 
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 
poz. 1027 ze zm.)”; 
 
Dodaje się pkt 2a o brzmieniu: 
 
„Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417)”; 
 
pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 252 poz. 1697)”; 
 
pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. z 
2009 r. Nr 129 poz. 1068)”; 
 
pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy powszechnie obowiązujące z zakresu działalności SPZZOZ – szpitala 
w Iłży”; 
W § 4 pkt 1 skreśla się : 
 
„(t.j. DZ.U. Nr 14 z 2007 r. poz. 89 ze zm.) 
(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W części II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH 
 
 W § 8 pkt 3  skreśla się:   
 
„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W § 10 pkt 1 ppkt 3 skreśla się: 
 



„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
 § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 
„SPZZOZ – Szpital w Iłży ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki 
zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów; 
 
W § 12 dodaje się pkt 2a o brzmieniu:  
 
„wpisuje za zgodą pacjenta  lub jego przedstawiciela ustawowego: 

a) numer kolejny, 
b) datę i godzinę wpisu, 
c) imię i nazwisko pacjenta, 
d) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość pacjenta, 
e) rozpoznanie lub powód przyjęcia, 
f) adres pacjenta, 
g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem 

lub jego opiekunem, 
h) termin udzielenia świadczenia, 
i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 
 

W § 12 dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 
 
„W przypadku konieczności skreślenia pacjenta z prowadzonej przez siebie listy 

oczekujących na udzielenie świadczenia, wpisuje datę i przyczynę 
skreślenia.”   

W § 12 dodaje się pkt 4a o brzmieniu: 
 
„Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część 

dokumentacji medycznej prowadzonej przez SPZZOZ – Szpital w Iłży” 
 
W § 14 pkt 8 skreśla się:  
 
„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W § 16 pkt 2 w miejsce słów:  
„ stosowne pokwitowanie” 
 
Wstawia się słowa: 
„oryginał karty depozytowej, natomiast kopia karty depozytowej jest 
przechowywana w księdze depozytów” 
 



W § 16 pkt 3 w miejsce słów: 
  
„Pokwitowanie dołączone jest do historii choroby pacjenta” 
Wstawia się słowa „oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z 
przedmiotami oddanymi do depozytu” 
 
W § 16 Dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 
  
„Niezwłocznie po ustaniu okoliczności o których mowa w pkt 3 zawiadamia się 
pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia 
woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie pacjent 
składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.”  
 
W § 16 dodaje się pkt 3b o brzmieniu: 
 
„W przypadku trwania okoliczności o których mowa w pkt 3, przez okres 
dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, pielęgniarka 
informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych 
(np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) , zstępnych (dziecko, wnuk, prawnuk) 
lub rodzeństwo pacjenta, lub inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta”   
 
W § 17 pkt 1 w miejsce słów: 
 
 „środki farmaceutyczne i materiały medyczne” 
wstawia się słowa: 
 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów 

medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby 
medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych.” 

 
W § 17 dodaje się pkt 2a o brzmieniu:  
 

„ .W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie 
życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna faktycznego.” 

 
W § 18 pkt 1 oznacza się jako 1a i otrzymuje brzmienie: 
 

„Osoby o których mowa w pkt 1 mogą odwiedzać pacjenta przez całą dobę, 
jednakże w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-



leczniczego oraz umożliwienie odpoczynku zalecamy, aby odwiedziny 
odbywały się w godzinach: 800 – 2000, Osoby odwiedzające zobowiązane są do 
podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.” 

 
Przed pkt 1a dodaje się pkt 1 o brzmieniu: 

„Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób 
wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma 
prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami.” 

W § 18 dodaje się pkt 14 o brzmieniu: 
 
„Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt.1” 

 

 W § 19 pkt 5 w miejsce słów: 
  „karty informacyjnej z leczenia szpitalnego” 
 
Wprowadza się słowa: 
 „Dwóch kart informacyjnych z leczenia szpitalnego”  
 
W § 26 pkt 1 skreśla się „(Dz.U. Nr 166, poz. 1265)”. 
 
 
W części III ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH 
JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
 
W § 37 pkt  3  dodaje się ppkt w brzmieniu: 
„ ●   Dyspozytornia.”  
 
W części V PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA  
 
W § 46 pkt 1 w miejsce słów: 
 „ Karcie Praw Pacjenta”  
 
Wprowadza się słowa: 
 „ ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta” 
 
W § 53 pkt 13 w miejsce słów: 
 „W czasie badań, wizyty lekarskiej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek 
opuszczenia Sali na prośbę lekarza.” 

Wprowadza się pkt 13 o brzmienu: 



 „Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.” 
 
oraz pkt 13a o brzmieniu: 
 „Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych 
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.” 

§ 2 
Uchwała stanowi integralną część Regulaminu Porządkowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży tekst 
jednolity stan na dzień 30.04.2008 r. ze zm.) 

§ 3 
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
– Szpital w Iłży powierza się przygotowanie tekstu jednolitego po zmianach. 

 
§ 4 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 

 

Załącznik do protokołu 

Uchwała 6  / IV/2011 

Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży 
z dnia  20. 06. 2011 roku 

 
W sprawie zakupu nowej pompy głębinowej oraz nowej komory 

chłodniczej na wyposażenie pomieszczenia do przechowywania zwłok. 
  

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./  Rada 
Społeczna uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpital w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora w sprawie  



zakupu nowej pompy głębinowej dla własnego ujęcia wody pitnej 
oraz nowej komory chłodniczej na wyposażenie pomieszczenia do 
przechowywania zwłok. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 
 
 

Załącznik do protokołu 

Uchwała   7/ IV/2011 

Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży 
z dnia  20. 06. 2011 roku 

 
 

W sprawie wymiany skorodowanych rur CO pomiędzy Kotłownią a 
budynkiem byłej Pralni i ZOZ – Pogotowie Ratunkowe oraz modernizacji 
starej komory chłodniczej  i wykonania prac remontowych w budynku do 

przechowywania zwłok. 
 

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./  Rada 
Społeczna uchwala, co następuje: 

§ 1 
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpital w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora w sprawie  
wymiany skorodowanych rur CO pomiędzy Kotłownią a budynkiem byłej Pralni 
i ZOZ – Pogotowie Ratunkowe oraz modernizacji starej komory chłodniczej  i 
wykonania prac remontowych w budynku do przechowywania zwłok. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 

 

 

 

Załącznik do protokołu  



Uchwała  5/ IV/2011 

Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży 
z dnia  20. 06. 2011 roku 

 
W sprawie zaopiniowania likwidacji środków trwałych. 

 
Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./ i orzeczeń z 
przeglądu technicznego sprzętu: nr 24/2011 z dnia 10.06.2011 r., nr 22/2011 z 
dnia 10.06.2011 r. nr 21/2011 z dnia 10.06.2011 r. nr 20/2011 z dnia 10.06.2011 
r. nr 23/2011 z dnia 10.06.2011 r. nr 14/2010 z dnia 08.06.2011 r. nr 250/2009 z 
dnia 22.06.2009 r., oraz Ekspertyzy z dnia 26.05.2011 r.,  Rada Społeczna 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpital w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora w sprawie 
likwidacji następujących środków trwałych: 
 
KUCHNIA SZPITALNA  

3. Zestaw kociołków przechylnych– 1 kpl. 
Typ – ZE-5/N 
Nr fabryczny – 31310 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-1/4 
Rok produkcji – 1996 
Pozostało do umorzenia – 207,40 zł  
 

4. Maszyna do mycia naczyń – 1 szt. 
Typ – MND-194 
Nr fabryczny – 4548/78 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-1/1 
Rok produkcji – 1978 
Wartość księgowa całkowicie umorzona  
 

13. Wilk – 1 szt. 
Typ – W-82 AN 
Nr fabryczny – 960204 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-1/5 
Rok produkcji – 1996 
Pozostałe do umorzenia – 231,12 zł 

 

14. Obieraczka do ziemniaków-  1 szt. 
Typ – OZP-15.5 



Nr fabryczny – 54042 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-1/3 

Rok produkcji – 1996 
Pozostało do umorzenia -  71,18 zł 

 

15. Patelnia elektryczna – 1 szt. 
Typ – PE-20 
Nr fabryczny – 0064 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-1/2 
Rok produkcji – 1996 
Pozostało do umorzenia – 90,78 zł 

 
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁO ŻNICZY Z OPIEK Ą NAD 
NOWORODKIEM 

16. Wyparzacz elektryczny – 1 szt. 
Typ – EWG-1B 
Nr fabryczny – 431 
Nr inwentarzowy – T-V-57-578-2/1 
Rok produkcji – 1997  
Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 

17. Aparat do prowadzenia terapii oddechowej– 1 szt.  – ODCINEK 
NOWORODKOWY 
Typ - CPAP-2 
Nr fabryczny – 020 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-802-33/1 
Rok produkcji – 1993 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWN ĘTRZNYCH 

18.  Kserokopiarka CANON – 1 szt. 
Typ – NP-1550 
Nr fabryczny – UBJ67888 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-803-4/4 
Rok produkcji - 1996 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ 

19. Kserokopiarka CANON – 1 szt. 
Typ – NP-1550 
Nr fabryczny – UBJ64390 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-803-4/3 
Rok produkcji - 1996 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 



ODDZIAŁ DZIECI ĘCY 

20.  Kserokopiarka CANON – 1 szt. 
Typ – NP-1550 
Nr fabryczny – UBJ68938 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-803-4/6 
Rok produkcji - 1996 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNEJ 

21. Kserokopiarka CANON – 1 szt. – Sekretariat  
Typ – NP-1550 
Nr fabryczny – UBJ63033 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-803-4/5 
Rok produkcji - 1996 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 
 

22. Kserokopiarka MITA – 1 szt. 
Typ – DC 1455 
Nr fabryczny – JK45 0380034 
Nr inwentarzowy – T-VIII-80-803-4/9 
Rok produkcji – 1996 
Wartość księgowa całkowicie umorzona 

 
§ 2 

Środki trwałe wymienione w § 1 podlegają złomowaniu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 

 

Załącznik do protokołu 

Uchwała   8 / IV/2011 

Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala w Iłży 
z dnia  20. 06. 2011 roku 

 
W sprawie zakupu technologii teleinformatycznych „e-zdrowie”  



Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm./  Rada 
Społeczna uchwala, co następuje: 

§ 1 
Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej - Szpital w Iłży, opiniuje pozytywnie wniosek Dyrektora w sprawie 
zakupu technologii teleinformatycznych „e-zdrowie”. 

§ 2 
4. Planowany koszt zakupu w/w technologii będzie wynosił ok. 2,5 mln złotych 

w tym koszt dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki zdrowotnej około 150 tysięcy złotych. 

5. W w/w zadaniu wkład własny będzie wynosił  15%. 
6. 85 % z kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ Szpital w Iłży, a następnie 

zrefinansowane ze środków pochodzących z RPO. 
 

§ 3 
Udokumentowanie wkładu własnego powinno być przedłożone jako załącznik 
do wniosku o dofinansowanie zadania z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet II 
PRZYŚPIESZENIE e- ROZWOJU MAZOWSZA Działanie 2.1 
Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 
 

§ 4 
Okres realizacji w/w zadania obejmuje lata 2012-2013 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 
 


